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Zamówienie public... - 388535-2014

14/11/2014 S220 Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
I.II.III.IV.VI.
Polska-Kraków: Jednorazowe, niechemiczne artykuły medyczne i hematologiczne
2014/S 220-388535
Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Dyrektywa 2004/18/WE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1) Nazwa, adresy i punkty kontaktowe
SP ZOZ Krakowskie Centrum Rehabilitacji i Ortopedii
al. Modrzewiowa 22
Punkt kontaktowy: Sekretariat
Osoba do kontaktów: Agnieszka Zielińska
30-224 Kraków
POLSKA
Tel.: +48 124287384
E-mail: office@kcr.pl
Faks: +48 124251228
Adresy internetowe:
Ogólny adres instytucji zamawiającej: http://www.kcr.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y)
kontaktowy(-e)
Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące
dialogu konkurencyjnego oraz dynamicznego systemu zakupów) można
uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy
przesyłać na adres: SP ZOZ Krakowskie Centrum Rehabilitacji i Ortopedii
Al. Modrzewiowa 22
Punkt kontaktowy: Sekretariat
30-224 Kraków
POLSKA
Tel.: +48 124287304
Faks: +48 124251228
Adres internetowy: http://www.kcr.pl
I.2) Rodzaj instytucji zamawiającej
Podmiot prawa publicznego
I.3) Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Zdrowie
I.4) Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji
zamawiających: nie
Sekcja II: Przedmiot zamówienia
II.1) Opis
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II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą:
Dostawa wyrobów medycznych jednorazowego użytku.
II.1.2) Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji
dostawy lub świadczenia usług
Dostawy
Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy
lub świadczenia usług: Krakowskie Centrum Rehabilitacji i Ortopedii w
Krakowie, al. Modrzewiowa 22.
Kod NUTS PL213
II.1.3) Informacje na temat zamówienia publicznego, umowy ramowej lub
dynamicznego systemu zakupów (DSZ)
II.1.4) Informacje na temat umowy ramowej
II.1.5) Krótki opis zamówienia lub zakupu
Przedmiotem zamówienia jest dostawa wyrobów medycznych jednorazowego
użytku. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera wzór umowy wraz z
załącznikiem (specyfikacja asortymentowo-ilościowo-cenowa), będący
załącznikiem nr 3 do specyfikacji. Zamówienie składa się z 24 części.
II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33141000, 33140000, 33199000
II.1.7) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA):
nie
II.1.8) Części
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do jednej lub więcej części
II.1.9) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2) Wielkość lub zakres zamówienia
II.2.1) Całkowita wielkość lub zakres:
Zakres: 24 części zamówienia. Wartość przedmiotowego zamówienia wynosi 1
063 183,09 PLN netto.
Szacunkowa wartość bez VAT: 251 646,92 EUR
II.2.2) Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.3) Informacje o wznowieniach
Jest to zamówienie podlegające wznowieniu: nie
II.3) Czas trwania zamówienia lub termin realizacji
Okres w miesiącach: 24 (od udzielenia zamówienia)
Informacje o częściach zamówienia
Część nr: 1 Nazwa: Część 1: rękawice chirurgiczne i jednorazowa odzież ochronna
1) Krótki opis
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera wzór umowy wraz z
załącznikiem (specyfikacja asortymentowo-ilościowo-cenowa), będący
załącznikiem nr 3 do specyfikacji.
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33141000, 33140000, 33199000
3) Wielkość lub zakres
Kwota szacunkowa: 62 800 PLN (netto).
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Szacunkowa wartość bez VAT: 14 864,26 EUR
4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub
rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Okres w miesiącach: 24 (od udzielenia zamówienia)
5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 2 Nazwa: Część 2: fartuchy jednorazowe
1) Krótki opis
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera wzór umowy wraz z
załącznikiem (specyfikacja asortymentowo-ilościowo-cenowa), będący
załącznikiem nr 3 do specyfikacji.
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33141000, 33140000, 33199000
3) Wielkość lub zakres
Kwota szacunkowa: 94 300 PLN (netto).
Szacunkowa wartość bez VAT: 22 320,05 EUR
4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub
rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Okres w miesiącach: 24 (od udzielenia zamówienia)
5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 3 Nazwa: Część 3: jednorazowe wyroby medyczne – elektrody
1) Krótki opis
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera wzór umowy wraz z
załącznikiem (specyfikacja asortymentowo-ilościowo-cenowa), będący
załącznikiem nr 3 do specyfikacji.
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33141000, 33140000, 33199000
3) Wielkość lub zakres
Kwota szacunkowa: 14 478 PLN (netto).
Szacunkowa wartość bez VAT: 3 426,83 EUR
4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub
rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Okres w miesiącach: 24 (od udzielenia zamówienia)
5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 4 Nazwa: Część 4: osłonki do termometru genius
1) Krótki opis
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera wzór umowy wraz z
załącznikiem (specyfikacja asortymentowo-ilościowo-cenowa), będący
załącznikiem nr 3 do specyfikacji.
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33141000, 33140000, 33199000
3) Wielkość lub zakres
Kwota szacunkowa: 6 380 PLN (netto).
Szacunkowa wartość bez VAT: 1 510,09 EUR
4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub
rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Okres w miesiącach: 24 (od udzielenia zamówienia)
5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
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Kryterium oceny ofert: najniższa cena – 100 % (100 pkt).
Część nr: 5 Nazwa: Część 5: jednorazowe wyroby medyczne (podkłady, prześcieradła,
pakiet do dezynfekcji pola operacyjnego)
1) Krótki opis
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera wzór umowy wraz z
załącznikiem (specyfikacja asortymentowo-ilościowo-cenowa), będący
załącznikiem nr 3 do specyfikacji.
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33141000, 33140000, 33199000
3) Wielkość lub zakres
Kwota szacunkowa: 16 702 PLN (netto).
Szacunkowa wartość bez VAT: 3 953,23 EUR
4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub
rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Okres w miesiącach: 24 (od udzielenia zamówienia)
5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Kryterium oceny ofert: najniższa cena – 100 % (100 pkt).
Część nr: 6 Nazwa: Część 6: plastry borowinowe
1) Krótki opis
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera wzór umowy wraz z
załącznikiem (specyfikacja asortymentowo – ilościowo – cenowa), będący
załącznikiem nr 3 do specyfikacji.
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33141000, 33140000, 33199000
3) Wielkość lub zakres
Kwota szacunkowa: 9 187,50 PLN (netto).
Szacunkowa wartość bez VAT: 2 174,61 EUR
4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub
rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Okres w miesiącach: 24 (od udzielenia zamówienia)
5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Kryterium oceny ofert: najniższa cena – 100 % (100 pkt).
Część nr: 7 Nazwa: Część 7: jednorazowe kołderki do aparatu typu warm – touch
1) Krótki opis
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera wzór umowy wraz z
załącznikiem (specyfikacja asortymentowo-ilościowo-cenowa), będący
załącznikiem nr 3 do specyfikacji.
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33141000, 33140000, 33199000
3) Wielkość lub zakres
Kwota szacunkowa: 5 750 PLN (netto).
Szacunkowa wartość bez VAT: 1 360,98 EUR
4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub
rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Okres w miesiącach: 24 (od udzielenia zamówienia)
5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 8 Nazwa: Część 8: artykuły typu kieliszki do leków, żel i papier do ekg, usg itp.
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1) Krótki opis
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera wzór umowy wraz z
załącznikiem (specyfikacja asortymentowo-ilościowo-cenowa), będący
załącznikiem nr 3 do specyfikacji.
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33141000, 33140000, 33199000
3) Wielkość lub zakres
Kwota szacunkowa: 9 525,70 PLN (netto).
Szacunkowa wartość bez VAT: 2 254,66 EUR
4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub
rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Okres w miesiącach: 24 (od udzielenia zamówienia)
5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Kryterium oceny ofert: najniższa cena – 100 % (100 pkt).
Część nr: 9 Nazwa: Część 9: pojemniki na odpady medyczne
1) Krótki opis
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera wzór umowy wraz z
załącznikiem (specyfikacja asortymentowo-ilościowo-cenowa), będący
załącznikiem nr 3 do specyfikacji.
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33141000, 33140000, 33199000
3) Wielkość lub zakres
Kwota szacunkowa: 10 939,20 PLN (netto).
Szacunkowa wartość bez VAT: 2 589,22 EUR
4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub
rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Okres w miesiącach: 24 (od udzielenia zamówienia)
5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Kryterium oceny ofert: najniższa cena – 100 % (100 pkt).
Część nr: 10 Nazwa: Część 10: obsługa linii naczyniowej
1) Krótki opis
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera wzór umowy wraz z
załącznikiem (specyfikacja asortymentowo-ilościowo-cenowa), będący
załącznikiem nr 3 do specyfikacji.
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33141000, 33140000, 33199000
3) Wielkość lub zakres
Kwota szacunkowa: 146 586 PLN (netto).
Szacunkowa wartość bez VAT: 34 695,73 EUR
4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub
rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Okres w miesiącach: 24 (od udzielenia zamówienia)
5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 11 Nazwa: Część 11: cewniki, sprzęt do tlenoterapii itp.
1) Krótki opis
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera wzór umowy wraz z
załącznikiem (specyfikacja asortymentowo-ilościowo-cenowa), będący
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załącznikiem nr 3 do specyfikacji.
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33141000, 33140000, 33199000
3) Wielkość lub zakres
Kwota szacunkowa: 15 808,98 PLN (netto).
Szacunkowa wartość bez VAT: 3 741,86 EUR
4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub
rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Okres w miesiącach: 24 (od udzielenia zamówienia)
5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 12 Nazwa: Część 12: inne wyroby jednorazowego użytku
1) Krótki opis
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera wzór umowy wraz z
załącznikiem (specyfikacja asortymentowo-ilościowo-cenowa), będący
załącznikiem nr 3 do specyfikacji.
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33141000, 33140000, 33199000
3) Wielkość lub zakres
Kwota szacunkowa: 2 089 PLN (netto).
Szacunkowa wartość bez VAT: 494,45 EUR
4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub
rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Okres w miesiącach: 24 (od udzielenia zamówienia)
5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Kryterium oceny ofert: najniższa cena – 100 % (100 pkt).
Część nr: 13 Nazwa: Część 13: specjalistyczne wyroby medyczne anestezjologiczne
1) Krótki opis
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera wzór umowy wraz z
załącznikiem (specyfikacja asortymentowo-ilościowo-cenowa), będący
załącznikiem nr 3 do specyfikacji.
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33141000, 33140000, 33199000
3) Wielkość lub zakres
Kwota szacunkowa: 240 083,94 PLN (netto).
Szacunkowa wartość bez VAT: 56 825,95 EUR
4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub
rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Okres w miesiącach: 24 (od udzielenia zamówienia)
5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 14 Nazwa: Część 14: wskaźniki do sterylizacji
1) Krótki opis
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera wzór umowy wraz z
załącznikiem (specyfikacja asortymentowo-ilościowo-cenowa), będący
załącznikiem nr 3 do specyfikacji.
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33141000, 33140000, 33199000
3) Wielkość lub zakres

2014-11-14 11:00

Zamówienie public... - 388535-2014 - TED Tenders Electronic Daily

7 z 16

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:388535-2014:TEXT:PL:HTML

Kwota szacunkowa: 66 226,02 PLN (netto).
Szacunkowa wartość bez VAT: 15 675,17 EUR
4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub
rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Okres w miesiącach: 24 (od udzielenia zamówienia)
5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 15 Nazwa: Część 15: materiały do sterylizacji
1) Krótki opis
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera wzór umowy wraz z
załącznikiem (specyfikacja asortymentowo-ilościowo-cenowa), będący
załącznikiem nr 3 do specyfikacji.
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33141000, 33140000, 33199000
3) Wielkość lub zakres
Kwota szacunkowa: 69 162,40 PLN (netto).
Szacunkowa wartość bez VAT: 16 370,19 EUR
4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub
rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Okres w miesiącach: 24 (od udzielenia zamówienia)
5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 16 Nazwa: Część 16: dreny, kaniule do odsysania, staplery skórne
1) Krótki opis
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera wzór umowy wraz z
załącznikiem (specyfikacja asortymentowo-ilościowo-cenowa), będący
załącznikiem nr 3 do specyfikacji.
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33141000, 33140000, 33199000
3) Wielkość lub zakres
Kwota szacunkowa: 47 961,50 PLN (netto).
Szacunkowa wartość bez VAT: 11 352,10 EUR
4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub
rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Okres w miesiącach: 24 (od udzielenia zamówienia)
5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 17 Nazwa: Część 17: obłożenia pola operacyjnego jednorazowe
1) Krótki opis
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera wzór umowy wraz z
załącznikiem (specyfikacja asortymentowo-ilościowo-cenowa), będący
załącznikiem nr 3 do specyfikacji.
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33141000, 33140000, 33199000
3) Wielkość lub zakres
Kwota szacunkowa: 172 205 PLN (netto).
Szacunkowa wartość bez VAT: 40 759,54 EUR
4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub
rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Okres w miesiącach: 24 (od udzielenia zamówienia)
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5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 18 Nazwa: Część 18: odzież i fartuchy operacyjne
1) Krótki opis
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera wzór umowy wraz z
załącznikiem (specyfikacja asortymentowo-ilościowo-cenowa), będący
załącznikiem nr 3 do specyfikacji.
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33141000, 33140000, 33199000
3) Wielkość lub zakres
Kwota szacunkowa: 18 920 PLN (netto).
Szacunkowa wartość bez VAT: 4 478,21 EUR
4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub
rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Okres w miesiącach: 24 (od udzielenia zamówienia)
5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 19 Nazwa: Część 19: jednorazowa rękawica myjąca
1) Krótki opis
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera wzór umowy wraz z
załącznikiem (specyfikacja asortymentowo-ilościowo-cenowa), będący
załącznikiem nr 3 do specyfikacji.
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33141000, 33140000, 33199000
3) Wielkość lub zakres
Kwota szacunkowa: 6 300 PLN (netto).
Szacunkowa wartość bez VAT: 1 491,16 EUR
4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub
rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Okres w miesiącach: 24 (od udzielenia zamówienia)
5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Kryterium oceny ofert: najniższa cena – 100 % (100 pkt).
Część nr: 20 Nazwa: Część 20: jednorazowe obwody oddechowe
1) Krótki opis
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera wzór umowy wraz z
załącznikiem (specyfikacja asortymentowo-ilościowo-cenowa), będący
załącznikiem nr 3 do specyfikacji.
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33141000, 33140000, 33199000
3) Wielkość lub zakres
Kwota szacunkowa: 1 526 PLN (netto).
Szacunkowa wartość bez VAT: 361,19 EUR
4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub
rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Okres w miesiącach: 24 (od udzielenia zamówienia)
5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 21 Nazwa: Część 21: rękawiczki diagnostyczne lateksowe
1) Krótki opis
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera wzór umowy wraz z
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załącznikiem (specyfikacja asortymentowo-ilościowo-cenowa), będący
załącznikiem nr 3 do specyfikacji.
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33141000, 33140000, 33199000
3) Wielkość lub zakres
Kwota szacunkowa: 2 801,85 PLN (netto).
Szacunkowa wartość bez VAT: 663,18 EUR
4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub
rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Okres w miesiącach: 24 (od udzielenia zamówienia)
5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 22 Nazwa: Część 22: mikrokuwety do glukozy
1) Krótki opis
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera wzór umowy wraz z
załącznikiem (specyfikacja asortymentowo-ilościowo-cenowa), będący
załącznikiem nr 3 do specyfikacji.
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33141000, 33140000, 33199000
3) Wielkość lub zakres
Kwota szacunkowa: 29 900 PLN (netto).
Szacunkowa wartość bez VAT: 7 077,09 EUR
4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub
rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Okres w miesiącach: 24 (od udzielenia zamówienia)
5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Kryterium oceny ofert: najniższa cena – 100 % (100 pkt).
Część nr: 23 Nazwa: Część 23: ostrza do strzygarki
1) Krótki opis
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera wzór umowy wraz z
załącznikiem (specyfikacja asortymentowo-ilościowo-cenowa), będący
załącznikiem nr 3 do specyfikacji.
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33141000, 33140000, 33199000
3) Wielkość lub zakres
Kwota szacunkowa: 1 050 PLN (netto).
Szacunkowa wartość bez VAT: 248,53 EUR
4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub
rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Okres w miesiącach: 24 (od udzielenia zamówienia)
5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 24 Nazwa: Część 24: testy paskowe do pomiaru glukozy
1) Krótki opis
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera wzór umowy wraz z
załącznikiem (specyfikacja asortymentowo-ilościowo-cenowa), będący
załącznikiem nr 3 do specyfikacji.
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33141000, 33140000, 33199000
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3) Wielkość lub zakres
Kwota szacunkowa: 12 500 PLN (netto).
Szacunkowa wartość bez VAT: 2 958,65 EUR
4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub
rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Okres w miesiącach: 24 (od udzielenia zamówienia)
5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i
technicznym
III.1) Warunki dotyczące zamówienia
III.1.1) Wymagane wadia i gwarancje:
Wykonawca przed upływem terminu składania ofert zobowiązany jest wnieść
wadium w wysokości:
— dla części 1: 1 500 PLN, słownie: jeden tysiąc pięćset zł,
— dla części 2: 2 000 PLN, słownie: dwa tysiące złotych,
— dla części 3: 400 PLN, słownie: czterysta złotych,
— dla części 4: 150 PLN, słownie: sto pięćdziesiąt złotych,
— dla części 5: 400 PLN, słownie: czterysta złotych,
— dla części 6: 200 PLN, słownie: dwieście złotych,
— dla części 7: 150 PLN, słownie: sto pięćdziesiąt złotych,
— dla części 8: 200 PLN, słownie: dwieście złotych,
— dla części 9: 250 PLN, słownie: trzysta złotych,
— dla części 10: 400 PLN, słownie: czterysta złotych,
— dla części 11: 400 PLN, słownie: czterysta złotych,
— dla części 12: 50 PLN, słownie: pięćdziesiąt złotych,
— dla części 13: 6 000 PLN, słownie: sześć tysięcy złotych,
— dla części 14: 1 500 PLN, słownie: jeden tysiąc pięćset złotych,
— dla części 15: 1 500 PLN, słownie: jeden tysiąc pięćset złotych,
— dla części 16: 1 200 PLN, słownie: jeden tysiąc dwieście złotych,
— dla części 17: 4 000 PLN, słownie: cztery tysiące złotych,
— dla części 18: 400 PLN, słownie: czterysta złotych,
— dla części 19: 150 PLN, słownie: sto pięćdziesiąt złotych,
— dla części 20: 40 PLN, słownie: czterdzieści złotych,
— dla części 21: 70 PLN, słownie: siedemdziesiąt złotych,
— dla części 22: 700 PLN, słownie: siedemset złotych,
— dla części 23: 25 PLN, słownie: dwadzieścia pięć złotych,
— dla części 24: 300 PLN, słownie: trzysta złotych.
Uwaga: Wykonawca musi wnieść wadium w taki sposób, aby przed upływem
terminu składania ofert znajdowało się ono na rachunku zamawiającego.
III.1.2) Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do
odpowiednich przepisów je regulujących:
Warunki płatności – zgodnie z wzorem umowy stanowiącym załącznik do SIWZ.
III.1.3) Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie
udzielone zamówienie:
III.1.4) Inne szczególne warunki
Wykonanie zamówienia podlega szczególnym warunkom: nie
III.2) Warunki udziału
III.2.1) Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do
rejestru zawodowego lub handlowego
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:
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W zamówieniu mogą brać udział Wykonawcy, którzy spełniają wymogi
określone w art. 22 ust. 1 ustawy. Na potwierdzenie spełniania warunku udziału
w postępowaniu Wykonawca musi złożyć w ofercie: Oświadczenie Wykonawcy
o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu z art. 22 ust. 1 ustawy (punkt 1
oświadczenia) oraz Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia
na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy (punkt 2 oświadczenia) – załącznik nr 2 do
specyfikacji. Zgodnie z art. 26 ust. 2b ustawy, Wykonawca może polegać na
wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do
wykonania zamówienia, zdolnościach finansowych lub ekonomicznych innych
podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi
stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić
Zamawiającemu, iż będzie dysponował tymi zasobami w trakcie realizacji
zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie
tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na
potrzeby wykonania zamówienia.
W celu potwierdzenia, ze Wykonawca nie podlega wykluczeniu na podstawie
art. 24 ustawy Pzp Wykonawca musi złożyć w ofercie:
a) oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia na podstawie art.
24 ust. 1 ustawy Pzp (punkt 2 oświadczenia) – załącznik nr 2 do SIWZ;
b) aktualny odpis z właściwego rejestru lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o
Działalności Gospodarczej jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru
lub ewidencji, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu
składania ofert;
c) aktualne zaświadczenie właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego
potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub
zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub
rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania
decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed
upływem terminu składania ofert;
d) aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń
Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające,
że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i
społeczne lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie,
odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości
wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3
miesiące przed upływem terminu składania ofert;
e) aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w
art. 24 ust. 1 pkt 4–8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed
upływem terminu składania ofert;
f) aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w
art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed
upływem terminu składania ofert;
g) aktualna informacje z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w
art. 24 ust. 1 pkt 10 i 11 ustawy, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed
upływem terminu składania ofert.
Jeżeli w przypadku wykonawcy mającego siedzibę na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5-8, 10 i
11 ustawy mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego
organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania dotyczące
niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24 ust.1 pkt 5–8, 10 i 11
ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu
składania ofert, z tym, że w przypadku, gdy w miejscu zamieszkania tych osób
11 z 16

2014-11-14 11:00

Zamówienie public... - 388535-2014 - TED Tenders Electronic Daily

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:388535-2014:TEXT:PL:HTML

nie wydaje się takich zaświadczeń – zastępuje się je dokumentem
zawierającym oświadczenie złożone przed właściwym organem sądowym,
administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego
miejsca zamieszkania tych osób lub przed notariuszem.
h) Listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej (art. 24 ust. 2 pkt
5 ustawy), lub informację o tym, że Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej
– wzór stanowi załącznik nr 5 do specyfikacji.
III.2.2) Zdolność ekonomiczna i finansowa
III.2.3) Kwalifikacje techniczne
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:
W postepowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają wymogi
określone w art. 22 ust. 1 ustawy, w szczególności w okresie ostatnich 3 lat
przed upływem terminu składania ofert w postępowaniu, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie – należycie wykonywali co
najmniej jedną dostawę odpowiadającą przedmiotowi zamówienia w danej
części, o wartości minimum (każda dostawa):
— dla części 1: 35 000 PLN (brutto),
— dla części 2: 50 000 PLN (brutto),
— dla części 3: 8 000 PLN (brutto),
— dla części 4: 3 000 PLN (brutto),
— dla części 5: 9 000 PLN (brutto),
— dla części 6: 5 000 PLN (brutto),
— dla części 7: 3 000 PLN (brutto),
— dla części 8: 5 000 PLN (brutto),
— dla części 9: 7 000 PLN (brutto),
— dla części 10: 80 000 PLN (brutto),
— dla części 11: 8 000 PLN (brutto),
— dla części 12: 1 000 PLN (brutto),
— dla części 13: 130 000 PLN (brutto),
— dla części 14: 35 000 PLN (brutto),
— dla części 15: 35 000 PLN (brutto),
— dla części 16: 25 000 PLN (brutto),
— dla części 17: 90 000 PLN (brutto),
— dla części 18: 10 000 PLN (brutto),
— dla części 19: 3 500 PLN (brutto),
— dla części 20: 800 PLN (brutto),
— dla części 21: 1 500 PLN (brutto),
— dla części 22: 16 000 PLN (brutto),
— dla części 23: 500 PLN (brutto),
— dla części 24: 7 000 PLN (brutto).
W celu potwierdzenia spełniania warunku udziału w postępowaniu, o którym
mowa powyżej Wykonawca
musi złożyć wraz z oferta:
a) Wykaz wykonanych głównych dostaw na potwierdzenie spełniania warunku,
o którym mowa w pkt. 5.1. specyfikacji – według wzoru stanowiącego załącznik
nr 4 do specyfikacji;
b) Dowody, potwierdzające że dostawy zostały wykonane należycie
(poświadczenia lub inne dokumenty - jeżeli z uzasadnionych przyczyn o
obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać
poświadczenia). Zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w
sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od
Wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane w
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przypadku, gdy Zamawiający jest podmiotem na rzecz, którego dostawa
wskazana w wykazie została wykonana, Wykonawca nie ma obowiązku
przedkładania dowodów należytego wykonania;
c) Dowód dysponowania zasobami do realizacji zamówienia w przypadku
polegania na zdolnościach innych podmiotów, zgodnie z art. 26 ust. 2b ustawy,
w szczególności pisemne zobowiązanie innych podmiotów do oddania
Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania
zamówienia – jeżeli dotyczy.
III.2.4) Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.3) Specyficzne warunki dotyczące zamówień na usługi
III.3.1) Informacje dotyczące określonego zawodu
III.3.2) Osoby odpowiedzialne za wykonanie usługi
Sekcja IV: Procedura
IV.1) Rodzaj procedury
IV.1.1) Rodzaj procedury
Otwarta
IV.1.2) Ograniczenie liczby wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania
ofert lub do udziału
IV.1.3) Zmniejszenie liczby wykonawców podczas negocjacji lub dialogu
IV.2) Kryteria udzielenia zamówienia
IV.2.1) Kryteria udzielenia zamówienia
Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie z uwzględnieniem kryteriów kryteria
określone poniżej
1. Najniższa cena. Waga 70
2. Walory jakościowo-użytkowe. Waga 30
IV.2.2) Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
IV.3) Informacje administracyjne
IV.3.1) Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą:
A.I.271-91/14
IV.3.2) Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia
nie
IV.3.3) Warunki otrzymania specyfikacji, dokumentów dodatkowych lub
dokumentu opisowego
Termin składania wniosków dotyczących uzyskania dokumentów lub dostępu
do dokumentów: 23.12.2014 - 12:00
Dokumenty odpłatne: nie
IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu
23.12.2014 - 12:00
IV.3.5) Data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału
zakwalifikowanym kandydatom
IV.3.6) Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie
do udziału w postępowaniu
polski.
IV.3.7) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
w dniach: 60 (od ustalonej daty składania ofert)

13 z 16

2014-11-14 11:00

Zamówienie public... - 388535-2014 - TED Tenders Electronic Daily

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:388535-2014:TEXT:PL:HTML

IV.3.8) Warunki otwarcia ofert
Data: 23.12.2014 - 12:30
Miejscowość:
Krakowskie Centrum Rehabilitacji i Ortopedii, budynek nr 4, al. Modrzewiowa
22, 30-224 Kraków, POLSKA.
Osoby upoważnione do obecności podczas otwarcia ofert: nie
Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1) Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: tak
Przewidywany czas publikacji kolejnych ogłoszeń: 2015 rok.
VI.2) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii
Europejskiej: nie
VI.3) Informacje dodatkowe
I. Oprócz dokumentów określonych w sekcji III.2 Wykonawca ma obowiązek
złożyć w ofercie:
a) Dokumenty potwierdzające, iż oferowane produkty są wyrobami medycznymi
w rozumieniu ustawy z dnia z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych
(Dz.U. z 2010 r. nr 107, poz. 679 t.j.), w zależności od klasyfikacji wyrobu
medycznego: deklarację CE, certyfikat CE, powiadomienie zgłoszenie do
Urzędu Wyrobów Medycznych. Uwaga: nie dotyczy części 14 zamówienia.
b) Karty katalogowe (lub dokumenty równoważne) zawierające pełną
charakterystykę oferowanego asortymentu – dotyczy części od 1 – do 18
zamówienia;
c) Oświadczenie producenta wyrobu o braku substancji zagrażających zdrowiu
w oferowanym wyrobie. Dotyczy części 14 zamówienia - pozycja 1 i 7;
d) Oświadczenie producenta potwierdzające możliwość stosowania
wskaźników w cyklach 134 ºC i 121 º C. Dotyczy części 14 zamówienia pozycje 1, 2 i 5;
e) Karty techniczne tkanin, z których wykonane są ubrania i fartuchy i serwety
potwierdzające gramaturę i skład chemiczny. Dotyczy części 18 zamówienia;
f) Deklaracje producenta wyrobu w języku polskim potwierdzającą zgodność
oferowanego produktu z wymaganymi przez zamawiającego normami. Dotyczy
części 1 i 21 zamówienia;
g) Próbki oferowanych produktów:
— dla części 1 zamówienia: po 5 sztuk,
— dla części 2 zamówienia: po 3 sztuki,
— dla części 3 zamówienia: poz. 6 – 5 szt. pozostałe bez próbek,
— dla części 4 zamówienia: nie dotyczy,
— dla części 5 zamówienia: nie dotyczy,
— dla części 6 zamówienia: nie dotyczy,
— dla części 7 zamówienia: po 3 sztuki,
— dla części 8 zamówienia: nie dotyczy,
— dla części 9 zamówienia: nie dotyczy,
— dla części 10 zamówienia: poz. 17, 20, 21, 23, 24, 25, 26 po 10 sztuki, poz.
27, 28 po 5 sztuki, poz. 29 po 3 sztuki,
— dla części 11 zamówienia: poz. 3, 6, 7, 8, 13 po 3 sztuki, poz. 11 po 5 sztuki,
— dla części 12 zamówienia: nie dotyczy,
— dla części 13 zamówienia: poz. 15, 17, 18, 19, 20 po 4 sztuk, pozostałe po 3
sztuki,
— dla części 14 zamówienia: poz. 1, 3, 5, 9, 10 po 10 sztuki; poz. 2 – 1 rolka;
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poz. 8 – 50 sztuki; poz. 7 – 5 sztuki,
— dla części 15 zamówienia: poz. 1–5 po 5 sztuk; poz. 6-10 po 2m.; poz. 11, 12
po 2 sztuki,
— dla części 16 zamówienia: poz. 1, 3, 4, 5, 6 po 4 sztuki, poz. 2 – nie dotyczy,
— dla części 17 zamówienia: poz. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9 po 2 sztuki (opakowania),
poz. 6 -10 sztuk,
— dla części 18 zamówienia: wszystkie pozycje po 1 sztuka,
— dla części 19 zamówienia: nie dotyczy,
— dla części 20 zamówienia: po 3 sztuki,
— dla części 21 zamówienia: poz. 1 – 10 sztuk,
— dla części 22 zamówienia: nie dotyczy,
— dla części 23 zamówienia: po 3 sztuki,
— dla części 24 zamówienia: po 5 sztuk.
h) Formularz oferty wypełniony i podpisany przez osoby upoważnione do
reprezentowania Wykonawcy, sporządzony według wzoru stanowiącego
załącznik nr 1 do specyfikacji;
i) Załącznik do umowy (specyfikacja asortymentowo-ilościowo-cenowa),
wypełniony i podpisany przez osoby upoważnione do reprezentowania
Wykonawcy (tabele stanowiące załącznik należy wypełnić na część/części na
jakie Wykonawca składa ofertę);
j) Pełnomocnictwo - do reprezentowania Wykonawcy w postępowaniu albo do
reprezentowania Wykonawcy w postępowaniu i zawarcia umowy, jeżeli osoba
reprezentująca Wykonawcę w postępowaniu o udzielenie zamówienia nie jest
wskazana jako upoważniona do jego reprezentacji we właściwym rejestrze lub
Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
II. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia oraz w przypadku innych podmiotów, na zasobach których
Wykonawca polega na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy,Pzp
kopie dokumentów dotyczących odpowiednio wykonawcy lub tych podmiotów
są poświadczane za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę
lub te podmioty.Wiedzę i doświadczenie, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o
udzielenie zamówienia publicznego, muszą posiadać łącznie.
III. Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia
Wykonawcę, który w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania, w sposób
zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, w szczególności, gdy
Wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie
wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co Zamawiający jest w stanie
wykazać za pomocą dowolnych środków dowodowych. Zamawiający nie
wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy, który
udowodni, że podjął konkretne środki techniczne, organizacyjne i kadrowe,
które mają zapobiec zawinionemu i poważnemu naruszaniu obowiązków
zawodowych w przyszłości oraz naprawił szkody powstałe w wyniku naruszenia
obowiązków zawodowych lub zobowiązał się do ich naprawienia.
VI.4) Procedury odwoławcze
VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
02-676 Warszawa
POLSKA
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587840
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800
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VI.4.2) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: Odwołanie
przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia
2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r., poz. 907
z pózn. zm.) czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie
zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest
zobowiązany na podstawie ww. ustawy. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w
formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem
elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego
certyfikatu, w terminie do 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności
Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli została
przesłana faksem lub droga elektroniczna albo w terminie 15 dni od dnia
przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego
wniesienia – jeżeli została przesłana w inny sposób lub w terminie 10 dni od
dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub
zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie
internetowej (jeśli dotyczy treści ogłoszenia o zamówieniu lub/i specyfikacji
istotnych warunków zamówienia). Odwołujący przesyła kopie odwołania
Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki
sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.
Zamawiający przesyła niezwłocznie, nie później niż w terminie 2 dni od dnia
otrzymania, kopie odwołania innym Wykonawcom uczestniczącym w
postępowaniu o udzielenie zamówienia, wzywając wykonawców do
przystąpienia do postępowania odwoławczego. Wykonawca może zgłosić
przystąpienie do postępowania odwoławczego w terminie 3 dni od dnia
otrzymania kopii odwołania, wskazując stronę, do której przystępuje i interes w
uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której przystępuje. Zgłoszenie
przystąpienia doręcza się Prezesowi Izby w formie pisemne albo elektronicznej
opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą
ważnego kwalifikowanego certyfikatu, a jego kopie przesyła się
Zamawiającemu oraz Wykonawcy wnoszącemu odwołanie. Zamawiający lub
odwołujący, może zgłosić opozycje przeciw przystąpieniu innego Wykonawcy
nie później niż do czasu otwarcia rozprawy.
VI.4.3) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Zgodnie z sekcją VI.4.1) ogłoszenia
VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
12.11.2014
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